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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 15 DE GENER DE 2019.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
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SR. MANEL GOMEZ CISCAR
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
S' EXCUSAREN:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
SR. FRANCESC BATALLER FONS
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a quinze de gener de 2019, essent les vint hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú,
assistits pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en
primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament
convocats per ahui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 10 de gener de 2019,
per a celebrar sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,

ORDRE DEL DIA
1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 18 DE DESEMBRE DE 2018:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 18 de
desembre de 2018, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la
seua transcripció al llibre d'actes corresponent.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6TQEB6JFX3VG66ZVXD537PKU - Página 3 de 16

(1/2) 14/03/2019 18:43:46
SALVADOR CASANOVA FERRER

(2/2) 14/03/2019 18:44:32
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

2) SOL·LICITAR A L'ADMINISTRACIÓ ESTATAL I A LA
GENERALITAT VALENCIANA LA MODIFICACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DE
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT
D’ALZIRA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE TAVERNES DE LA
VALLDIGNA:
L’Alcalde informa la Corporació Municipal sobre la necessitat de la modificació de
la Demarcació Registral en el sentit d’adscriure Benifairó de la Valldigna al Registre de la
Propietat de Tavernes de la Valldigna, causant baixa en el Registre de la Propietat d’Alzira
1, senyalant la seua conveniència, necessitat i oportunitat, basant-se amb els següents
arguments,
Quant a antecedents, tenim,
1. El Ple de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna va aprovar, en sessió celebrada el 29
de setembre de 1997, en sessió celebrada el 07 de març de 2005 i en sessió celebrada el 18
de desembre de 2008, sol·licitar del Ministeri amb competències de demarcació registral el
canvi d'adscripció de Benifairó de la Valldigna, sol·licitant passar del Registre de la
Propietat d'Alzira al de Tavernes de la Valldigna.
2. Aquest Ajuntament en escrit 348 de data 8 de maig de 2000, formula al·legacions al
Reial Decret 398/2000, de 24 de març, pel qual es modifiquen determinades demarcacions
de Registre de la Propietat, en el sentit de no haver estat atesa en aquest moment la petició
formulada per acord plenari de 29/09/1997.
3. El Ple de la Mancomunitat de la Valldigna va aprovar, en sessió celebrada el dia 8 de
juny de 2005, instar el Sr. Ministre de Justícia i a la Direcció General dels Registres i del
Notariat la incoació d'expedient de modificació de la demarcació territorial dels Registres
de la Propietat d'Alzira i Tavernes de la Valldigna, en el següent sentit:

Modificar l'àmbit territorial del Registre de la Propietat d'Alzira, traslladant al Registre de
Tavernes de la Valldigna els assumptes relatius als municipis de Benifairó de la Valldigna i
Simat de la Valldigna, amb les corresponents noves seccions en el Registre de Tavernes de
la Valldigna.
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4. Aquest Ajuntament en escrit 405 de data 28 de març de 2007, formula al·legacions al
Reial Decret 172/2007, de 09 de febrer, pel qual es modifiquen determinades demarcacions
de Registre de la Propietat, en el sentit de no haver estat atesa en aquest moment la petició
formulada per acord plenari de 29/09/1997 i de 07/03/2005.
Recordant que, en l'exposició de motius del Reial Decret 172/2007, es diu, que la
modificació de la demarcació registral, en aquest cas de propietat, respon, entre d'altres, a
la deguda atenció a l'usuari del servei públic registral, en nom d'una adequada i eficient
prestació del mateix. Si passar del Registre de la Propietat d'Alzira que dista uns 20
quilòmetres de Benifairó de la Valldigna, al Registre de la Propietat de Tavernes de la
Valldigna que tot just dista 6 quilòmetres, no és motiu suficient, en tant que apropa el
servei registral als veïns de Benifairó de la Valldigna, que altres motius s'han de complir
per a dur a efecte el sol·licitat canvi.
A la nostra petició de canvi de Registre de la Propietat, per la Direcció General dels
Registres i del Notariat es va contestar que seria presa en consideració en ulteriors
revisions de la demarcació registral, cosa que no ha passat amb motiu del Reial Decret
indicat.
D'altra banda, a més de la proximitat de Tavernes de la Valldigna, la bona comunicació per
transport públic que tenim amb Tavernes, el pertànyer Benifairó i Tavernes al mateix Partit
Judicial, el de Sueca, haurien de ser motius més que suficients per accedir al que sol·licita
5. De l'adscripció actual de Benifairó de la Valldigna al Registre de la Propietat d'Alzira 1,
en comptes d'estar adscrit al de Tavernes de la Valldigna s'observen les següents
conclusions:
- Benifairó de la Valldigna pertany al Partit Judicial de Sueca, Tavernes de la Valldigna
també.
- A Tavernes de la Valldigna hi ha Registre de la Propietat, i el municipi pertany al Partit
Judicial de Sueca.
- La distància que hi ha entre els municipis de Benifairó de la Valldigna i Alzira és d'uns
vint quilòmetres.
- La distància de Benifairó de la Valldigna a Tavernes de la Valldigna és d'uns sis
quilòmetres.
- A banda que la majoria de la població disposa de vehicle particular, el transport públic
interurbà amb Tavernes de la Valldigna és continu, cosa que no passa amb Alzira.

- La població de dret de Benifairó de la Valldigna segons les dades derivades de la revisió
del Padró d'Habitants a 1 de gener de 2018 (última dada publicada per l'INE), és de 1580
habitants.
- D'altra banda, les relacions comercials, socials, econòmiques, laborals, fins i tot de
vinculació familiar, així com de prestació de les serveis educatius (ESO, Batxillerat, i
Cicles Formatius de FP) de Benifairó de la Valldigna amb Tavernes de la Valldigna fan
incomprensible que els seus veïns hagin de desplaçar-se al Registre d'Alzira, quan la seua
relació natural és amb Tavernes de la Valldigna.
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6. Aquest Ajuntament és conscient dels problemes que es plantegen als seus veïns en la
delimitació de les demarcacions territorials dels diversos serveis públics, tant estatals com
autonòmics, de manera que és estranya la diversificació de tots ells, ja que segons del
servei de que es tracte o s'ha d'acudir a Sueca, a Alzira o a Gandia, on el correcte hauria de
ser estar adscrit a tots ells en una mateixa demarcació, en aquest cas, a la relacionada amb
qüestions judicials o jurisdiccionals, Partit Judicial de Sueca, al que pertanyen Benifairó de
la Valldigna i Tavernes de la Valldigna.
Ha de ser d'interès general la resolució d'apropar el servei registral al ciutadà, sobre la base
del principi constitucional que tots els espanyols gaudeixen d'igualtat davant la llei, en
aquest cas, en benefici dels veïns de Benifairó de la Valldigna, tot i que Benifairó de la
Valldigna i Tavernes de la Valldigna formen part de la unitat territorial històrica la
Valldigna.
Per qüestió d'organització del treball, el Registre de la Propietat d'Alzira ha de tenir més
volum de treball, que el de Tavernes de la Valldigna, pel fet de la quantitat de municipis
que pertanyen al d'Alzira en comparació al de Tavernes, amb el nostre canvi s'alleugeriria
el servei professional que es presta amb la funció pública registral.
7. Per tant, per tal de cooperar amb les diferents administracions supralocals, i d'acord amb
la voluntat manifestada per aquest Ajuntament i la Mancomunitat de la Valldigna
(integrada pels municipis de Barx, Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna), es
considera necessària l'adopció de mesures que resolguen les disfuncions territorials que
impedeixen la correcta prestació del servei als seus ciutadans, demanda que ha estat una
reivindicació històrica de tots els municipis de la subcomarca de la Valldigna.
Quant a fonaments jurídics, tenim
A) L'annex 1 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i de planta judicial,
s'adscriu als municipis de Benifairó, Simat i Tavernes de la Valldigna al mateix Partit
Judicial núm. 5 de València, amb capital a la població de Sueca, d'acord amb el que

disposa la Llei 9/1989, de 29 de desembre, de capitalitat dels partits judicials de la
Comunitat Valenciana.
B) Per la seua banda, l'article 3 del Reial Decret 1141/1984, de 23 de maig, pel qual es
modificava la demarcació registral, va determinar la divisió material de Registre de la
Propietat de Sueca en tres registres, el tercer dels quals es denominava Registre de la
Propietat de Tavernes de la Valldigna, amb capitalitat en aquesta població, incloent-hi el
terme municipal de Tavernes de la Valldigna.
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C) L'article 275 de la Llei Hipotecària, aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946, diu que
per alterar la circumscripció territorial que en l'actualitat correspon a cada Registre, ha
d'haver motiu de necessitat o conveniència pública, que es farà constar en l'expedient, i
serà escoltat el Consell d'Estat.
En el nostre cas és evident que hi ha un motiu de conveniència pública i necessitat, en la
mesura que els veïns dels municipis de Benifairó de la Valldigna han de desplaçar-se a
Alzira (20 km) quan podrien fer-ho a Tavernes de la Valldigna (6 km) i la gran majoria
dels seus desplaçaments amb finalitats institucionals es fan en direcció a Tavernes,
municipi que es troba de camí a Sueca, capital de partit judicial a què pertanyen. Cal tenir
en compte, a més, que Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la
Valldigna pertanyen al Partit Judicial de Sueca i que, d'acord amb el que preveu l'article 3
de la Llei Orgànica del Notariat, de 28 de maig de 1862, "cada partit judicial constitueix
districte de Notariat, dins el qual es crearan tantes notaries quantes s'estimin necessàries
per al servei públic, tenint en compte la població, la freqüència i facilitat de les
transaccions, les circumstàncies de localitat i la decorosa subsistència dels Notaris."
En coherència amb això, també va ha sol·licitar-se al Ministeri amb competències amb
temes registrals i Notarials la unificació de la demarcació notarial en l'àmbit dels
municipis esmentats, en paral·lel al que se sol·licita en el present acord.
D) L'article 371 del Decret de 14 de febrer de 1947, pel qual s'aprova el Reglament
hipotecari, disposa que sempre que per alteració de la circumscripció territorial d'un
Registre s'incorporen els llibres d'un Ajuntament o la secció a un altre Registre, es
considera que formen una secció nova d'aquest últim.
E) Segons l'article 482 del Reglament Hipotecari, la creació o supressió de Registres de la
Propietat s'acordarà pel Ministeri de Justícia, a proposta de la Direcció General dels
Registres i del Notariat, previ un expedient al qual s'aportaran dades estadístiques i els
informes raonats de les Autoritats locals, Registradors de la Propietat, Notaris, jutges de
primera instància, President de l'Audiència Territorial i Junta del Col·legi Nacional de
Registradors, ara també de la corresponent administració autonòmica, o siga de la

Generalitat Valenciana . Així mateix, es podrà obrir informació pública en els municipis
afectats. La resolució s'adoptarà per Decret acordat en Consell de Ministres, prèvia
audiència del Consell d'Estat. Semblant procediment es tramitarà, d'acord amb l'article 483
de l'esmentat Reglament Hipotecari, per a les alteracions de la circumscripció territorial
dels registres.
F) Atés que la matèria de demarcació registral, d'acord amb el vigent Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana, forma part de les competències assumides per la Generalitat
Valenciana.
A la vista de tot el que s'ha exposat, aquesta Alcaldia demana la Corporació Municipal
adopte acord positiu per a sol·licitar la modificació de la demarcació territorial dels
Registres de la Propietat d'Alzira i de Tavernes de la Valldigna, en el següent sentit:

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
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Modificar la demarcació territorial del Registre de la Propietat de Tavernes de la Valldigna
creant la nova Secció per a assumir els assumptes relatius a Benifairó de la Valldigna, amb
la corresponent baixa de la secció en el Registre de la Propietat d'Alzira 1.

a) Amb recolzament amb les motivacions detallades en la part expositiva d’este
acord, sol·licitar del Ministeri de Justícia i de la Generalitat Valenciana, que prèvia la
instrucció del corresponent expedient, es modifique la demarcació territorial del Registre
de la Propietat de Tavernes de la Valldigna creant una nova Secció per a assumir els
assumptes relatius a Benifairó de la Valldigna, amb la corresponent baixa de la secció en el
Registre de la Propietat d'Alzira 1.
b) Demanar el recolzament a aquesta sol·licitud, de la Mancomunitat de la
Valldigna, i de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Retre certificació d'aquest acord al Ministeri de Justícia, i a la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la
Generalitat Valenciana.

3) SOL·LICITAR A L'ADMINISTRACIÓ ESTATAL I A LA
GENERALITAT VALENCIANA LA MODIFICACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DE
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, DEL DISTRICTE NOTARIAL D’ALZIRA AL
DISTRICTE NOTARIAL DE SUECA:

L’Alcalde informa la Corporació Municipal sobre la necessitat de la modificació
del Districte Notarial de Sueca, en el sentit d’adscriure la Notaria de Simat de la Valldigna,
causant baixa en el Districte Notarial d’Alzira, senyalant la seua conveniència, necessitat i
oportunitat, basant-se amb els següents arguments,
Quant a antecedents, tenim,
Actualment, independentment de la lliure elecció de les persones de la Notaria on volen
obtindre la fe pública notarial per als seues assumptes civils, el municipi de Benifairó de la
Valldigna esta adscrit a la Notaria de Simat de la Valldigna (de tercera), Districte Notarial
de Alzira, a la que també estan adscrits els municipis de Simat de la Valldigna i Favara.
Tots tres municipis, Favara, Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna, pertanyen al
Partit Judicial de Sueca.
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La distancia entre Benifairó de la Valldigna y Simat de la Valldigna es de 0’9 km.
La població de dret de Benifairó de la Valldigna segons les dades derivades de la revisió
del Padró d'Habitants a 1 de gener de 2018 (última dada publicada per l'INE), és de 1580
habitants.
Per aquest Ajuntament s'ha sol·licitat del Ministeri de Justícia es modifique la demarcació
territorial del Registre de la Propietat de Tavernes de la Valldigna creant una nova Secció
per a assumir els assumptes relatius a Benifairó de la Valldigna, amb la corresponent baixa
de la secció en el Registre de la Propietat d'Alzira 1, amb la confiança que la corresponent
resolució siga positiva.
Una vegada siga realitat la modificació de la demarcació territorial abans mencionada, i
també siga una realitat la modificació del Districte Notarial de Sueca, en el sentit
d’adscriure la Notaria de Simat de la Valldigna, resulta que Benifairó de la Valldigna,
passaria a pertànyer al Districte Notarial de Sueca i es disposaria de les Notaries, una a
Simat de la Valldigna (de tercera) i dos a Tavernes de la Valldigna (de tercera).
Aquest Ajuntament és conscient dels problemes que es plantegen als seus veïns en la
delimitació de les demarcacions territorials dels diversos serveis públics, tant estatals com
autonòmics, de manera que és estranya la diversificació de tots ells, ja que segons del
servei de que es tracte o s'ha d'acudir a Sueca, a Alzira o a Gandia, on el correcte hauria de
ser estar adscrit a tots ells en una mateixa demarcació, en aquest cas, a la relacionada amb
qüestions judicials o jurisdiccionals, Partit Judicial de Sueca, al que pertanyen Benifairó de
la Valldigna i Simat de la Valldigna.

Per tant, per tal de cooperar amb les diferents administracions supralocals, i d'acord amb la
voluntat manifestada per aquest Ajuntament i la Mancomunitat de la Valldigna, es
considera necessària l'adopció de mesures que resolguen les disfuncions territorials que
impedeixen la correcta prestació del servei als seus ciutadans, demanda que ha estat una
reivindicació històrica de tots els municipis de la subcomarca de la Valldigna.
Quant a fonaments jurídics, tenim
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A) L'annex 1 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i de Planta Judicial,
s'adscriu als municipis de Benifairó, Simat i Tavernes de la Valldigna al mateix Partit
Judicial, el núm. 5 de València, amb capitalitat a la població de Sueca, d'acord amb el que
disposa la Llei 9/1989, de 29 de desembre, de capitalitat dels partits judicials de la
Comunitat Valenciana.
B) Per la seua banda, l'annex del Reial Decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació
notarial, va disposar el nombre i residència dels notaris i classificació de les notaries,
establint per al Col·legi Notarial de València, les següents previsions relacionades amb la
Valldigna:
Districte d'Alzira: Simat de la Valldigna, una de tercera.
Districte de Sueca: Tavernes de la Valldigna, dos de tercera.
C) D'acord amb el previst per l'article 3 de la Llei Orgànica del Notariat, de 28 de maig de
1862, "cada Partit Judicial constitueix districte de Notariat, dins el qual es crearan tantes
notaries quantes s'estimin necessàries per al servei públic, tenint en compte la població, la
freqüència i facilitat de les transaccions, les circumstàncies de localitat i la decorosa
subsistència dels Notaris."
En el nostre cas és evident que hi ha un motiu de conveniència pública i necessitat, en la
mesura que els municipis de Benifairó i Simat de la Valldigna pertanyen al mateix partit
judicial de Sueca circumstància que aconsella la mesura proposada en el present document.
Atés que la matèria de demarcació registral i de districtes notarials, d'acord amb el vigent
Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, forma part de les competències
assumides per la Generalitat Valenciana.
A la vista de tot el que s'ha exposat, aquesta Alcaldia demana la Corporació Municipal
adopte acord positiu per a sol·licitar la modificació del Districte Notarial de Sueca, i del
Districte Notarial d’Alzira, en el següent sentit:
Modificar el Districte Notarial de Sueca, en el sentit d’adscriure la Notaria de Simat de la
Valldigna, causant baixa en el Districte Notarial d’Alzira.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Amb recolzament amb les motivacions detallades en la part expositiva d’este
acord, sol·licitar del Ministeri de Justícia i de la Generalitat Valenciana, que prèvia la
instrucció del corresponent expedient, es modifique el Districte Notarial de Sueca,
adscrivint la Notaria de Simat de la Valldigna, causant baixa en el Districte Notarial
d’Alzira.
b) Demanar el recolzament a aquesta sol·licitud, de la Mancomunitat de la
Valldigna, i de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
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c) Retre certificació d'aquest acord al Ministeri de Justícia, i a la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la
Generalitat Valenciana.
4) MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT AMB MOTIU DE LA
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LLOCS DE PERSONAL ARRAN DE LA
LLEI 17/2017 DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA:
Aquest Ajuntament en Ple, en la sessió plenària de 04 de setembre de 2018, entre
altres va acordar:
Primer. Aprovar la modificació dels llocs de treball de l’Ajuntament, únicament el
que afecta a l’oficial de la Policia Local, que queda definida conforme ho regula l’article
37 de la Llei 7/2017 de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
Segon. Aprovar la modificació de la plantilla municipal respecte de la classificació
de la plaça d’oficial de la Policia Local, que ara queda adscrit al grup B de la classificació
dels funcionaris del sector públic.
No obstant això, la Generalitat Valenciana s'ha compromès, per Acord de la
Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat en relació
amb la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies
locals de la Comunitat Valenciana, a modificar la Disposició Transitòria 9a de la
mencionada Llei, en el sentit de mantenir en el grup C1 al personal que no tinga el nivell
de titulació acadèmica propi del grup B.
S’ha de recordar que l'article 16.2.c) de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de policies
locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana (derogada per la
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Llei 17/2017 de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat
Valenciana), en regular l'Escala Bàsica, disposava que abastava les categories d'oficial i
agent. En el seu article 21 s'indicava que la titulació per accedir a les diferents categories
seria l'exigida per als grups fixats en la Llei de Mesures Urgents per a la Reforma de la
Funció Pública i la Llei de la Funció Pública Valenciana, concretant per l'Escala bàsica les
pròpies de places del grup C.
A les hores, l'article 37 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de
policies locals de la Comunitat Valenciana, regula les escales, categories i grups de
classificació professional, establint, pel que ens interessa, la següent jerarquia:
.../...
c) Escala executiva:
Oficial, grup B.
d) Escala bàsica:
Agent, grup C, subgrup C1.
Afegint que per a cada escala s'haurà d'estar en possessió de la següent titulació acadèmica:
.../...
c) Escala executiva: Títol de Tècnic Superior o equivalent.
d) Escala bàsica: Títol de Batxiller o tècnic o equivalent.
Per articular el desajust produït per la nova norma en relació amb els nivells de
titulació exigits per a l'accés a l'escala executiva (titulacions pròpies del grup B), que són
superiors als referits al grup C de la Llei 6/1999, la Disposició Transitòria novena, titulada
"Reclassificació d'Escales", de la Llei 17/2017, indica que aquells oficials de Policia Local
que a l'entrada en vigor de la nova llei siguen classificats en la nova escala executiva i no
estiguen en possessió de la titulació de tècnic superior o titulació de caràcter universitari
superior passaran a ser declarats amb plaça a extingir fins que canviï aquesta situació. No
obstant això mantindran els drets consolidats i les competències apropiades al càrrec.
La Resolució de 20 de novembre de 2018, de la Direcció general de Relacions amb
la Unió Europea i l’Estat, de Presidència de la Generalitat, per la qual es publica l'Acord de
la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat en
relació amb la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de
policies locals de la Comunitat Valenciana, indica pel que fa a aquesta qüestió el següent:
n) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre la disposició transitòria
novena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, ambdues parts convenen que el Govern de
la Comunitat Valenciana realitzarà les adaptacions normatives necessàries per tal de
garantir la plena adequació del precepte a la legislació bàsica estatal aplicable, acordant,
la modificació de la disposició transitòria novena al següent text:

«1. El personal funcionari de carrera que a l'entrada en vigor d'aquesta llei ocupe
places corresponents a l'escala executiva i té la titulació acadèmica requerida en l'article
37.2.c) d'aquesta Llei, quedarà integrat en la mateixa atenent els requisits establerts amb
caràcter bàsic per a la promoció interna.
2. El personal que no té la titulació acadèmica esmentada en l'apartat anterior,
quedarà en situació «a extingir» en el grup C, subgrup C1, fins que acredite la possessió
de la mateixa, moment a partir del qual s'integrarà de conformitat al apartat 1 en l'escala
executiva, sent-li computat el temps transcorregut a l'efecte d'antiguitat en el nou subgrup.
No obstant això ostentarà la denominació d'oficial, comptarà amb igual rang jeràrquic i
exercirà les mateixes funcions operatives que el personal integrat en l'escala executiva.
Així mateix, el personal no integrat estarà habilitat per participar en els
procediments de provisió i mobilitat dels llocs de treball reservats a l'escala en les
mateixes condicions que el personal funcionari de carrera integrat, mantenint a tots els
efectes els mateixos drets i deures que la personal integrat.»
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Sembla clar, és que aquesta redacció que modifica la disposició transitòria 9a
exclou la integració automàtica, de manera que la remissió als requisits de la promoció
interna implica la necessitat de disposar de la titulació necessària.
No obstant això, aquest compromís no s'ha portat a la pràctica per la Generalitat.
L'article 40 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, modifica els articles 34.4, 35.2,
45.5, la disposició transitòria onzena, se suprimeix la disposició addicional cinquena i es
crea la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació
de policies locals de la Comunitat Valenciana, no apareix per a res la Disposició
Transitòria 9a.
Per tant, la Disposició Transitòria 9a segueix vigent en la seua redacció original i,
en conseqüència, resulta d'aplicació mentre no siga modificada o, si escau i davant
l'incompliment per part de la Generalitat, declarada inconstitucional. No obstant això, cal
advertir que el personal del cos de la policia local d'aquest Ajuntament que en l'actualitat
perceba les retribucions bàsiques pròpies del grup B de titulació, i que no tingui el nivell de
titulació requerit podria veure afectat per aquesta eventual declaració d'inconstitucionalitat
o, si escau, la modificació normativa a què s'ha obligat la Generalitat Valenciana.
Com que l’execució dels acords de les Comissions Bilaterals de Cooperació
Administració General de l'Estat – Comunitat Autònoma, comporta la modificació de la
norma jurídica de que porten causa, i en aquest cas no s’ha produït la modificació legal
pertinent per la Generalitat, resulta que no cap adoptar acord de modificació de l’acord
adoptat amb motiu de la modificació de la plantilla i llocs de personal arran de la llei

17/2017 de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, adoptat en sessió
de 04 de setembre de 2018.
I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar l’acord adoptat en sessió de 04 de setembre de 2018, relatiu a la modificació
dels llocs de treball i a la modificació de la plantilla municipal de l’Ajuntament, en relació
al lloc i a la plaça d’oficial de la Policia Local, tal i com a va adoptar sense cap tipus
d’alteració.
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5) APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2018,
PRESENTAT PEL SERVEI DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ
DE VALÈNCIA:
Es ret compte de la gestió recaptatòria presentada pel Servei de Recaptació de la
Diputació de València, formalitzada a través del Compte de Recaptació de l’exercici de
2018 dels tributs municipals de Benifairó de la Valldigna, tant per valors rebut com per
valors liquidacions, així com en voluntària com en executiva, amb el següent resum en
euros:
TIPUS

PENDENT
ANY

VALORS

ANTERIOR

CÀRRECS
VOLUNTARIA

INGRESSOS
EXECUTIVA

VOLUNTARIA.

EXECUTIVA

BAIXES

PENDENT
ANY
SEGÜENT

LIQUI
DACIONS

32.499,76

5.588,86

907,98

4.807,51

5.563,21

3.393,79

25.232,09

REBUTS

362.561,51

817.532,04

5.746,04

740.171,24

83.621,43

32.624,94

329.421,98

TOTAL

395.061,27

823.120,90

6.654,02

744.978,75

89.184,64

36.018,73

354.654,07

Atés, pel que respecte a les baixes, que durant l’exercici 2018 el Servei de
Recaptació ha comunicat i relacionat el motiu de les mateixes, d’acord amb el que regula la
vigent Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació, Llei General
Pressupostària, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats, en
relació amb la declaració d’insolvència del deutor, o en relació a la correcció d’errors
materials o de fet.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2018 dels tributs
municipals de Benifairó de la Valldigna, tal i com la presentat el Servei de Recaptació de
la Diputació de València, per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de
cobrament, segons consta en el Compte presentat.
b) Que per Intervenció i Tresoreria es realitzen els assentaments comptables
escaients segons resulta del Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.
6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
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Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de desembre de
2018 fins el dia 31 de desembre de 2018, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 13-12-18, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 18 de desembre
de 2018.
- CONTRACTACIÓ,
De 11-12-18, demana informe a tècnic assessor de l’ajuntament respecte del
projecte tècnic de les obres “Pavimentació dels Camins Rurals: Tram alt camí
Castell i Camí Racó de Todo”.
De 13-12-18, aprova el projecte tècnic de les obres “Pavimentació dels Camins
Rurals: Tram alt camí Castell i Camí Racó de Todo”.
De 17-12-18, considera aprovats definitivament per no presentar-se al·legacions,
els projectes tècnics: “Renovació dels ferms dels camins rurals: Cambro, de Simat,
Canaleta de Pedra i Comba”, “Pavimentació Camí Meló i Camí Vell del Moli”,
“Ampliació camí rural Canaleta de Pedra” i “Pavimentació dels carrers: Sant
Francesc, Blasco Ibañez, Sant Antoni i tram inicial Ricardo Romero”.
De 18-12-18, contracta la redacció de projecte tècnic de les obres Pavimentació
tram Camí Castell, al tècnic Juan Brines Solanes, pel preu cert de 2.587,92 euros
IVA inclòs.
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De 18-12-18, contracta la redacció de projecte tècnic de les obres Renovació de
paviments i equipament en la Plaça País Valencià, al tècnic Jose Aldeguer Muñoz,
pel preu cert de 2.601,68 euros IVA inclòs.
De 18-12-18, contracta la redacció de projecte tècnic de les obres Reforma del
safareig públic, al tècnic Domingo Ripoll Miñana, pel preu cert de 2.467,80 euros
IVA inclòs.
De 18-12-18, contracta la redacció de projecte tècnic de les obres Pavimentació
Camí racó del Cambro, al tècnic Juan Brines Solanes, pel preu cert de 999,20 euros
IVA inclòs.
De 18-12-18, contracta la redacció de projecte tècnic de les obres Desviament de
línia elèctrica de mitja tensió en zona del nou cementeri municipal, al tècnic Jose
Fco. Armengol Sala, pel preu cert de 1.681,90 euros IVA inclòs.
De 19-12-18, adjudica contracte d’obres “Pavimentació Camí Meló i Camí Vell del
Moli”, a Guerola Transe, S.L.U., pel preu cert de 41.045,78 euros IVA inclòs.
- URBANISME,
De 10-12-18, Comunica al Registre de la Propietat
urbanística de construcció en parcel·la 443 del polígon 14.
De 10-12-18, Comunica al Registre de la Propietat
urbanística de construcció en parcel·la 343 del polígon 14.
De 12-12-18, Comunica al Registre de la Propietat
urbanística de construcció en carrer Castell, 13.
De 28-12-18, Comunica al Registre de la Propietat
urbanística de construcció en parcel·la 425 del polígon 14.

d’Alzira 1, la situació
d’Alzira 1, la situació
d’Alzira 1, la situació
d’Alzira 1, la situació

- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 03-12-18, a Josefa Vercher Peris, reformes en vivenda en C/ Pio XII, 7
De 17-12-18, a Rosario Calvillo Caravaca, reformes en C/ Verge dels Angels, 3.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 13-12-18, inici expedient sancionador per infracció al Reglament Municipal de
Residus Sòlids, responsable Miguel Aparicio Aleixandre.
De 17-12-18, demana a assessor tècnic de l’ajuntament, redacció documents tècnics
inicials per poder tramitar sol·licitud d’ajuda a la Diputació de València del
programa IFS instal·lacions esportives.
De 20-12-18, sol·licita ajuda a la Diputació de València del programa IFS
instal·lacions esportives, per a fer Pista Petanca i Pista Workfit en poliesportiu
municipal.

- TRESORERIA,
De 10-12-18, dona de baixa drets reconeguts d’exercicis tancats de 2002 en arrere.
- INTERVENCIÓ,
De 11-12-18, inici modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de 2018.
De 17-12-18, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a
quatre reunions informatives
De 26-12-18, aprova modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de 2018.
De 26-12-18, aprova justificació de la subvenció atorgada a Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna, per l’any 2018, per import de 7000,00 euros.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a 31 de
desembre de 2018, i des del dia 01-01-2018, han tingut entrada 1142 escrits, i han tingut
eixida 1253 escrits. I que a data d'avui, des del dia 01-01-2019, han tingut entrada 46
escrits, i han tingut eixida 105 escrits.
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I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
7) PRECS I PREGUNTES:
A continuació, per cap regidor o regidora, es van formulen precs o preguntes a
l'Alcaldia o als Regidors amb delegació.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:30 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 05 de març de 2019.
I s'estén en quinze pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números OM8802778
(revers) a OM8802785 (revers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb
l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

